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•  BETROKKENHEID
 We zijn betrokken bij onze leerlingen, onze 

medewerkers en de maatschappij.

•  RESPECT
 We hebben respect voor elkaars opvattingen en 

meningen en respecteren de unieke kenmerken 
van ieder individu. 

•  SOLIDARITEIT 
 Solidariteit houdt voor ons in, dat we met ons 

onderwijs de gelijkwaardigheid en zelfstandigheid 
van de ander bevorderen. 

•  VERTROUWEN
 We werken hiermee aan de gemeenschapszin 

binnen onze samenleving. We hebben vertrouwen 
in de talenten en mogelijkheden van onze 
leerlingen en medewerkers. Door het geven  
van vertrouwen, winnen we ook vertrouwen.
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KERNWAARDEN 
Christoffel hanteert de kernwaarden van de SKVOB e.o. Onze kernwaarden zijn:

MISSIE, VISIE en 
KERNWAARDEN

GELOOF IN GROEI



MISSIE 

Christoffel wil jongeren met leerachterstanden, 
sociaal-emotionele en/of maatschappelijke problemen 
helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Wij willen deze jongeren een ondersteunende 
leeromgeving bieden om hun vmbo-diploma te 
behalen. 

Wij willen hen graag begeleiden op weg naar een 
gelukkige toekomst waarin zij zelfstandig kunnen 
functioneren.

VISIE  

Op Christoffel gaan we op zoek naar de unieke 
talenten en persoonlijkheden van elk kind. Daarom 
wordt ieder kind gezien. Wij geloven in groei. Daarom 
vragen we inzet van leerlingen en bieden hen een 
veilige en uitdagende omgeving waarin die inzet tot 
resultaten leidt. 

Christoffel realiseert haar visie met name op vier 
gebieden:

Leerlingen en partners
• De leerling is actief en verantwoordelijk in zijn 

onderwijsleerproces. Christoffel biedt de leerling 
de faciliteiten en ondersteuning aan om zijn 
onderwijskundige leervraag te beantwoorden.

• De samenwerking met ouder(s) / verzorger(s) 
is een voorwaarde voor een succesvolle 
schoolloopbaan.

• Christoffel zoekt de samenwerking met het 
basisonderwijs en het vervolgonderwijs, zowel 
mbo als havo.

Onderwijsleerproces en leerroutes
• In ons onderwijs werken we planmatig vanuit 

het perspectief van de leerling in meerdere 
leerroutes.

• Ons onderwijs is gericht op ervaringsleren. 
• Ons onderwijs wordt gekenmerkt door 

kunstzinnige en culturele vorming.
• In ons onderwijs maken we gebruik van 

educatieve technologie.

Onderwijsleerproces en medewerkers
• Christoffel heeft medewerkers die vanuit 

betrokkenheid met de doelgroep willen werken. 
Ze zijn gekwalificeerd, flexibel in werkinstelling, 
collegiaal en benaderen het werk met een 
kwinkslag.

• De medewerkers hebben een positieve 
grondhouding naar de leerlingen toe. 

School en omgeving
• Christoffel heeft een uitdagende en activerende 

leeromgeving.
• De school houdt rekening met de 

maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt 
leerlingen daar op voor.

• De school biedt, in de turbulente 
ontwikkelingsfase van de puberteit, rust, 
structuur en veiligheid.
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